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NIEUWS VAN HET PLATFORM 

11 november dr. Jasper van der Steen: Eeuwfeesten in de Nederlandse geschiedenis 

WOERDEN - Mensen staan graag stil bij het feit dat iets hon-
derd of vijftig jaar geleden (of een veelvoud daarvan) heeft 
plaatsgevonden. Zo vierde men in 2013-2015 de totstandko-
ming van het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we in 
2022 het Rampjaar 1672. Maar waarom staan we eigenlijk stil 
bij jubilea? De Leidse historicus dr. Jasper van der Steen pro-

beert deze vraag te beantwoorden aan de hand van 1) de parallellen die Nederlanders in 1672 trokken 
met het Opstandsjaar 1572 en 2) de redenen waarom men in 1772 zowel 1572 vierde als 1672 her-
dacht. Aanmelden kan hier.  

9 december dr. Peter Rehwinkel: “Amalia, de plicht roept.” 

WOERDEN – Op 9 december verzorgt dr. Peter Rehwinkel een 
webinar naar aanleiding van zijn recent verschenen boek 
‘Amalia, de plicht roept’. Het is alweer een jaar geleden dat 
prinses Amalia haar achttiende verjaardag vierde en 
meerderjarig werd. Er is veel voor haar veranderd. De plicht 
roept en de onbezorgdheid van haar jeugd is voorbij. Voor 
iedere Nederlander is het bijzonder om meerderjarig te 

worden. Maar wat betekende dit voor de troonopvolgster? Peter Rehwinkel beziet Amalia in het 
historische perspectief van het Huis van Oranje-Nassau. Een van haar voorvaderen is Willem III die in 
1672 het stadhouderschap in ere herstelde. Inmiddels is Amalia officieel binnengeleid bij de Raad van 
State en maakte haar rentree op Prinsjesdag. Vervolgens lijkt zij haar eigen ‘rampjaar’ te hebben 

https://historizon.nl/event/eeuwfeesten-in-de-nederlandse-geschiedenis/


meegemaakt. Amalia werd geen lid van het Amsterdams studentencorps nadat dit de afgelopen zomer 
in opspraak raakte. Ook kon ze om veiligheidsredenen haar grachtenhuis niet betrekken.  Peter 
Rehwinkel was burgemeester in verscheidene steden en voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer. 
Hij is gepromoveerd in het staatsrecht en schreef verschillende boeken. Aanmelden kan hier. 

                                                                                                                                                        
Drs. Merle Lammers geeft Rampjaarlezing in bibliotheek Leiden  
 

LEIDEN – In de bibliotheek van Leiden draait van af half 
november de expositie Franse tirannie, het Rampjaar 1672 op 
school. Deze is tot eind december te zien.  
Op donderdag 1 december van 19.30-21.00 geeft militair 
historicus drs. Merle Lammers een lezing over dit onderwerp 
in de koorzaal van de bibliotheek. Zij bekeek voor haar 
masterscriptie dagboeken en brieven uit deze roerige periode 
in de Nederlandse geschiedenis. Hoe keken tijdgenoten tegen 
de oorlog aan? In hoeverre komen hun aantekeningen 

overeen met de gedrukte werken uit deze periode? Lammers verwerkte een deel van haar scriptie in 
het boek Franse Tirannie. Het Rampjaar 1672 op school. Aanmelden kan hier. 
                                                                                                                                                       
Platform hield drukbezocht symposium over Rampjaar in Utrecht  

UTRECHT – De provincie Utrecht werd zwaar getroffen in het 
Rampjaar 1672. Veel dorpen en kastelen werden door de 
Fransen verwoest, er waren massale vluchtelingenstromen en 
veel land werd onder water gezet. Meer dan 125 erfgoedvrij-
willigers, historici en geïnteresseerden waren op vrijdag 7 ok-
tober naar de Dag van het Rampjaar in Utrecht afgereisd. De 
dag werd door het Platform Rampjaarherdenking georgani-
seerd en vond plaats in Paushuize. Het ochtendprogramma 
stond in het teken van de Utrechtse gebouwen die nog herin-

neren aan het Rampjaar. Zo hadden de Fransen hun hoofdkwartier in Paushuize en herinnert de 
Luxembourg-zaal nog aan de Franse generaal. Daarna besprak de Commissaris van de Koning mr. Hans 
Oosters de vraag waarom Utrecht niet meedeed met de Oude Hollandse Waterlinie. Daarna kwam 
historicus prof. dr. Maarten Prak aan het woord over de gevolgen van het Rampjaar voor de Republiek 
en in het bijzonder voor Utrecht. Was het nu afgelopen met de Gouden Eeuw?     Vervolgens was er 
een stamtafelgesprek met vier historici over de gevolgen van het Rampjaar voor de regio en 
een tweede stamtafelgesprek met vier marketeers. Voor alle deelnemers was er een hand-out met 
een overzicht van interessante publicaties en artikelen over het Rampjaar in Utrecht. De hand-out is 
ook digitaal beschikbaar. Bekijk hier het videoverslag Dag van het Rampjaar in Utrecht. 

Platform-secretaris Merle Lammers te gast bij Met het Oog op Morgen 
 

HILVERSUM – Op donderdag 20 oktober was Platform-secre-
taris drs. Merle Lammers te gast in de studio van Met het Oog 
op Morgen om, in het kader van de NTR-serie Het Rampjaar 
1672 te vertellen over het Rampjaar 1672. Het fragment te-
rugkijken en luisteren kan hier. 

 

https://historizon.nl/event/amalia-de-plicht-roept/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lezing-de-franse-tirannie-militair-historicus-drs-merle-lammers-454790730317
https://rampjaarherdenking.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handout-Dag-van-het-Rampjaar-7-oktober-2022-KO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VLvQcqiKYq4
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/65861816-c1ee-4fb8-935e-0fff713755a1/2022-10-20-rampjaar-1672


Platform Rampjaarherdenking sluit jubileumjaar af 

WOERDEN – Eind van dit jaar sluit het Platform Rampjaarher-
denking zijn activiteitenjaar af. Alle deelnemende vestingste-
den zijn hierover inmiddels geïnformeerd.  Natuurlijk vraagt 
u zich af wat er na 2022 gaat gebeuren. Allereerst gaan som-
mige vestingsteden nog even door omdat hun Rampjaar in 
1673 plaatshad, zoals bijv. Naarden, Kijkduin en Maastricht. 
Verder wil het Platform graag dat de vestingsteden en water-
linies ook na 2022 doorgaan met hun activiteiten. Daarom is 
er een samenwerking aangegaan met Liniebreed Onderne-

men; dit resulteerde o.m. in een prachtige Vestingstedenkaart Vestingstedenkaart. Verder organise-
ren Platform en Liniebreed op vrijdag 25 november van 10–12 uur een VESTINGSTEDENVERGADE-
RING  via Teams. We zullen tijdens die meeting per provincie kort gepresenteerd krijgen wat er dit jaar 
is neergezet en we halen graag uw behoeften en suggesties op. Alle deelnemers aan het Rampjaar 
worden uiteraard uitgenodigd. Wilt u deelnemen aan dit overleg? Stuur dan een mailtje naar con-
tact@rampjaarherdenking.nl. 

Rondreizende Rampjaarexposities te koop! 
 

WOERDEN – Het Platform heeft afgelopen jaar twee 
rondreizende exposities samengesteld, die hebben 
gerouleerd langs 14 bibliotheken en musea in Utrecht en 
Zuid-Holland. De ene expositie gaat over de gevolgen van het 
Rampjaar voor Utrecht, de andere over het schoolboek 
Franse Tirannie uit het Rampjaar. De exposities bestaan o.m. 
uit acht banners, een kleine vitrine met replica’s en een 
schilderij van de Zonnekoning. Heeft uw vereniging/museum 
belangstelling om deze expositie na 1 januari voor een kleine 

prijs over te nemen? Neem dan even contact met ons op: contact@rampjaarherdenking.nl. 
 
 

 
Bijna uitverkocht! In het Spoor van de Prins, de wereld van Willem III 

 
Het boek behandelt het leven van de prins en stadhouder-koning 
Willem III die een belangrijke rol speelde in het Rampjaar 1672.  
De auteurs drs. Jan van Es en drs. Bernt Feis gaan langs een aantal 
bekende plekken uit zijn leven zoals paleizen, jachthuizen en 
slagvelden. Op deze plekken zijn recreatieve routes uitgezet.   
 
Het boek is aantrekkelijk uitgevoerd: groot formaat 21 x 30 cm, 
hardcover, meer dan 225 illustraties, 136 blz., prijs € 19,95.   
Uitg. Platform Rampjaarherdenking.  ISBN 9789090356587.  
Wacht niet te lang met bestellen, want het boek is bijna uitver-
kocht!  

 

Te bestellen via https://rampjaarherdenking.nl/boeken-te-
koop/  

 

https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
https://rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/
https://rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/


EVENEMENTEN IN HEEL NEDERLAND 

 
Lovende recensies van NPO docuserie over het Rampjaar 1672 

   
Onder redactie van Andere Tijden is dit najaar een 
zevendelige docuserie gestart over het Rampjaar 1672. 
De eerste uitzending was op vrijdag 21 oktober om 22.15 
uur bij de NTR op NPO 2 en de serie gaat daarna elke 
vrijdag door tot in december. De eerste recensies en 
commentaren  zijn lovend!                                                                              
Hans Goedkoop is in Het Rampjaar 1672 als voice-over de 
verteller. In deze nieuwe geschiedenisserie reconstrueert 
de redactie van Andere Tijden de gebeurtenissen die 
leidden tot het Rampjaar 1672. Wat gebeurde er nou 

precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen? U kunt de serie alvast 
bingen.  

Bij de serie komt ook een YouTube-serie met pakkende video's over Nederlandse steden die een 
rol speelden in of naar aanloop van het Rampjaar: Vestingverhalen. Verder komt er een aangepaste 
serie voor het basis- en voortgezet onderwijs.                                                                              

 
Luistertip: Het Spoor Terug over het Rampjaar 1672 

HILVERSUM – In 2022 is het 350 jaar geleden dat het Rampjaar plaats-
vond. In deze aflevering van Het Spoor Terug blikken Mathijs Deen en Luc 
Panhuysen terug op gebeurtenissen uit 1672. Een eeuw nadat de Geuzen 
Den Briel innamen en de strijd voor onafhankelijkheid begon, dreigde er 
alweer een eind te komen aan de Verenigde Nederlanden. In dit jaar 
waarin de jonge republiek werd aangevallen door Engelse, Franse en 
Duitse buren, was de ontreddering groot. In dit tweeluik uit 2009 een 
terugblik op het Rampjaar 1672, met ooggetuigenverslagen, krantenbe-
richten en brieven uit de tijd zelf. Luister hier de aflevering van Het Spoor 

Terug. 

1500 re-enactors speelden Slag om Grolle na 

GROENLO – In het weekend van 22 en 23 oktober ging de Ach-
terhoekse stad Groenlo 400 jaar terug in de tijd. In drie dagen 
werd de gehele Slag om Grolle (1627) nagespeeld. In werke-
lijkheid duurde het beleg van de door de Spanjaarden bezette 
veste, onder leiding van Prins Frederik Hendrik – de grootva-
der van Willem III -, van 20 juli tot en met 19 augustus. De 
vestingstad stond dat weekend volledig in het teken van de 
slag tegen de Spanjaarden. De re-enactors probeerden het le-
ven zo nauwkeurig mogelijk na te doen. In de binnenstad we-
melde het ook van artiesten, bierbrouwers, ambachtslui, 

zwervers en lepralijders. Bezoekers konden ook een kijkje nemen in het stadshospitaal, waar chirur-
gijns 17de eeuwse operaties en reddingsacties uitvoeren. Meer informatie en het programma is te 
vinden in de de Gelderlander en op de website van de organisatie.   

 

https://www.npostart.nl/het-rampjaar-1672/VPWON_1336017n
https://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~POMS_VPRO_460037~het-spoor-terug-het-rampjaar-1672-dl-1~.html?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnWL8Fx_MDzCZJOLNqGxWZcJ4mZnWztFQMX6K8D5UREPH890nHPcmoaAsAhEALw_wcB
https://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~POMS_VPRO_460037~het-spoor-terug-het-rampjaar-1672-dl-1~.html?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnWL8Fx_MDzCZJOLNqGxWZcJ4mZnWztFQMX6K8D5UREPH890nHPcmoaAsAhEALw_wcB
https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/1500-re-enactors-spelen-slag-om-grolle-na-vestingstad-groenlo-hele-weekend-400-jaar-terug-in-de-tijd~a6f5674f/
https://www.slagomgrolle.nl/informatie/
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/image/2022/6/23/downloaden_1.jpg%28%29%282AD7134B8BC23A4BCBCF8A69691EBD55%29.jpg


Zes ambassadeurs op Rampjaarsymposium in Amerongen  
 
AMERONGEN - Op 15 oktober was Kasteel Amerongen - in het 
Rampjaar de zetel van diplomaat Godard Adriaan van  Reede 
– het toneel van  een  symposium over publieksdiplomatie. ’s 
Ochtends hielden historici dr. Nina Lamal en dr. Philippe 
Mansel hierover boeiende inleidingen. Tijdens het 
middagprogramma gingen zes ambassadeurs (België, Bosnië, 
Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk) 
met mr. Ed Kronenburg als moderator met elkaar in gesprek 
over diplomatie ten tijde van Lodewijk XIV en nu. Het werd 

een interessante discussie met veel interactie vanuit het publiek, waarbij de oorlog in Oekraïne veel 
aandacht kreeg.  Als afsluiter van het symposium reikte Anastasia van der Lugt, directeur van de 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie, het speciaal voor het herdenkingsjaar ontworpen OHW 
oranjevaasje uit aan de zes ambassadeurs en de Commissaris van de Koning in de provincie 
Utrecht.  Op de website van kasteel Amerongen vindt u een sfeerimpressie met foto's van het 
symposium. Bekijk de foto's hier.  

Rampjaarherdenking: Geervliet onthult borstbeeld Cornelis de Witt 

GEERVLIET - De gebroeders De Witt hebben een standbeeld 
in Dordrecht, Johan de Witt nog een in Den Haag. De Stichting 
Oud-Geervliet was van mening dat Cornelis de Witt – als ru-
waard van Putten  - een eigen standbeeld in Geervliet ver-
diende en gaf aan beeldhouwer Roy Greve opdracht tot het 
vervaardigen van een bronzen borstbeeld. Dit borstbeeld op 
sokkel is op 15 oktober in Geervliet onthuld door prof. dr. J. 
A. Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal. Met o.m.  de tentoonstelling ‘Geervliet in 1672, het 
Rampjaar’ in Museum Stadhuis Geervliet en het verwezenlij-

ken van dit borstbeeld heeft de Stichting Oud-Geervliet overduidelijk aangegeven dat Geervliet in het 
Rampjaar een niet te verwaarlozen rol speelde. De onthulling van het borstbeeld van Cornelis de Witt 
was tevens het sluitstuk van de Geervlietse herdenking van het Rampjaar 1672. 

Maand van de Geschiedenis sloot af met 500 activiteiten rond thema Ramp! 

ARNHEM – Hoe gaan we om met tegenspoed? 350 jaar na het 
Rampjaar bracht de Maand van de Geschiedenis afgelopen 
maand allerlei rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. 
Hoe gaat men na de ramp over tot de orde van de dag, met 
de herinneringen aan de rampzalige gebeurtenissen in het 
hoofd? En welke lessen kunnen we achteraf trekken? In een 
tijd waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstro-
mingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden, 
onderzoeken we niet alleen de verwoestende kracht van ram-

pen. We kijken ook naar rampen die door menselijk handelen zijn voorkomen en brengen een ode aan 
de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. In de Maand van de Geschie-
denis, in oktober, waren er meer dan 500 activiteiten die gaan over het thema: Wat een ramp. Kijk nog 
eens terug naar de website van de Maand van de Geschiedenis. 

https://kasteelamerongen.us19.list-manage.com/track/click?u=ff54b808630ea2983a1998e28&id=a48e963ee9&e=377d7420e1
https://kasteelamerongen.us19.list-manage.com/track/click?u=ff54b808630ea2983a1998e28&id=1bfc4c4173&e=377d7420e1
https://kasteelamerongen.us19.list-manage.com/track/click?u=ff54b808630ea2983a1998e28&id=3c6cbbc2ca&e=377d7420e1
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/


Concerto d’ Amsterdam op Rampjaar-tournee met Geert Mak  
 

AMSTERDAM – De Maand van de Geschiedenis in oktober 
heeft ditmaal als thema Wat een ramp! Concerto 
d'Amsterdam en Geert Mak sluiten in november aan op dit 
thema tijdens hun tournee Redeloos, radeloos, reddeloos op 
diverse historische locaties in Nederland. Concerto 
d’Amsterdam speelt onder aanvoering van concertmeester 
Stefano Rossi muziek uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en 
natuurlijk Nederland; muziek die een relatie heeft met het 
Rampjaar 1672.  

Journalist, schrijver en 'geschiedverteller' Geert Mak weet als geen ander verbanden te leggen tussen 
de gebeurtenissen tijdens het rampjaar en de ontwikkelingen die hiertoe geleid hadden. Maar ook legt 
hij verbanden met het heden. 1672 is het verhaal van botsende ideologieën: de absolute monarchie 
tegenover de relatief vrije burgerrepubliek. Beide waren in die tijd succesvolle formules, beide 
systemen vielen een eeuw later uiteen tegenover de kracht en de energie van de Franse en 
Amerikaanse revoluties. Het programma is een afwisseling van muziek en verhalen in onderlinge 
verwevenheid.  
Meer informatie en speeldata: 11 november Zeist; 12 november Deventer; 13 november Doesburg; 18 
november Amsterdam; 19 november Hoogezand-Sappemeer; 25 november, Woerden; 26 november 
Den Haag; 27 november Bergen op Zoom. Klik hier voor meer informatie en de promotrailer. 
  

Slag om Woerden in 1672: twee Rampjaarconcerten in november 

WOERDEN – In de nacht van 10 op 11 oktober 1672 vond in 
Woerden een van de grootste veldslagen van het Rampjaar 
plaats, met meer dan 2.500 gesneuvelde soldaten aan Franse en 
Hollandse kant. In oktober en november worden er rond dit 
thema tal van exposities, concerten, lezingen en andere 
manifestaties georganiseerd. Op zaterdag 19 november is er een 
Rampjaarconcert van het Orkest van het Groene Hart. Klik hier 
voor tickets. Verder komt op vrijdag 25 november Concerto 
d’Amsterdam met Geert Mak naar de Lutherse kerk in Woerden: 
voor tickets, klik  hier. Meer info over de Slag om Woerden is hier 

te vinden. En bekijk het filmpje hier. 

 
EXPOSITIES IN HEEL NEDERLAND     
 

Kasteel Amerongen: Goet en Bloet, de Van Reedes in Rampjaar 1672 

 

AMERONGEN – Precies 350 jaar geleden vond het Rampjaar 
plaats. Kasteel Amerongen werd geplunderd en platgebrand 
door de troepen van Lodewijk XIV. Om het Rampjaar te 
herdenken staat Kasteel Amerongen in het teken van Goet en 
Bloet: een tentoonstelling met het spannende verhaal vanuit 
het oogpunt van de invloedrijke familie Van Reede. Unieke 
brieven uit deze tijd geven een persoonlijk inkijkje in de 
beleving van het Rampjaar door de veerkrachtige 

familie. Voor meer informatie bekijk de website. 

https://www.concertodamsterdam.nl/agenda
https://youtu.be/mF4KuKxQAd4
https://www.ovhgh.nl/Kaartverkoop-Woerden/
https://c-tix.com/?b=normal&m=58&p=542
http://www.rampjaarherdenking.nl/slag-om-woerden.nl
https://www.youtube.com/watch?v=zZaEX4lzj24
https://www.kasteelamerongen.nl/goet-en-bloet


Haags Historisch Museum: De Moord op de gebroeders De Witt 

DEN HAAG – Het Haags Historisch Museum presenteert tot 13 
november een tentoonstelling over het Rampjaar. Hoofd-
rolspelers en gebeurtenissen passeren de revue, met als 
wrang dieptepunt de moord op de gebroeders De Witt. Is 
1672 een uniek jaar, of reageren we nog steeds hetzelfde op 
rampspoed? In de tentoonstelling wordt een vergelijking met 
crisisjaar 2020 gemaakt, het jaar waarin corona opduikt. Een 
vergelijking die op zijn minst opmerkelijke parallellen 
oplevert. En wat zegt dit over de manier waarop wij omgaan 
met toekomstige rampen en crises? 

 
Expositie in Alphen aan den Rijn In het Hoofdkwartier van de Prins 

ALPHEN AAN DEN RIJN – In de bibliotheek in Alphen aan den  
Rijn  is tot eind december de expositie In het Hoofdkwartier 
van de Prins te zien. Afbeeldingen, originele gravures en his-
torische voorwerpen vertellen de verhalen die zich hier heb-
ben afgespeeld. Ook vertellen ze over de personen die hier 
rondliepen en laten ze zien welke locaties een rol speelden 
tijdens het Rampjaar. Via je smartphone zijn bij de tentoon-
stelling veel filmpjes en extra informatie te bekijken. Meer 
informatie is te vinden op de website van Hoofdkwartier 

1672. 

Museum De Waag verlengt expositie Het Verraad van Deventer 

DEVENTER – Nederland herdenkt dit jaar op grote schaal het 
Rampjaar. In Museum De Waag is nu de tentoonstelling ‘Het 
verraad van Deventer. Rampjaar 1672’ te zien. De 
tentoonstelling toont met indrukwekkende collectiestukken 
en prikkelende multimedia het beleg en de overgave van de 
stad. De expositie is verlengd tot 27 november. Meer 
informatie is te vinden op de website van het museum.  

 

RHC Vecht en Venen (Breukelen): Soldaten in de streek 1672-1673 

BREUKELEN – De tentoonstelling Soldaten in de streek 1672-
1673. Restanten van het Rampjaar in het archief is te zien in 
het regionaal archief RHCVV in Breukelen. In de interactieve 
tentoonstelling is een selectie van bijzondere zeventiende-
eeuwse documenten, brieven, verslagen, prenten en boeken 
te zien. Zij geven een goed beeld van het Rampjaar en de 
gevolgen voor de regio. De tentoonstelling is tot en met 31 
maart 2023 vrij toegankelijk te bezoeken. Voor meer 
informatie bekijk de website. 

https://www.haagshistorischmuseum.nl/nl/plan-your-visit/zien-en-doen/ramp
https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/tentoonstellingen/
https://museumdewaag.nl/het-verraad-van-deventer-rampjaar-1672/
https://rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen/soldaten-in-de-streek-1672-1673


Museum De Casteelse Poort: Wageningen en het Rampjaar 1672 
 

WAGENINGEN – In oktober is er in Museum De Casteelse Poort een 
tentoonstelling waar wordt ingegaan op de inval van Frankrijk, Munster en 
Keulen in 1672 in Gelderland. De Franse bezetting had niet alleen gevolgen 
voor de inwoners van Wageningen, maar ook voor het kasteel, dat bij het 
terugtrekken van de troepen voor een deel is opgeblazen. Gebruik makend 
van de nog overeind staande muren van het kasteel bouwde men een 
herenhuis, waarin nu Museum De Casteelse Poort is gevestigd. Daarnaast 
zijn in de tentoonstelling objecten te zien die zijn gevonden bij opgravingen 
rond het huidige museum, zoals diverse fragmenten van het kasteel en 

meerdere soorten kogels. Voor meer informatie bekijk de website. 

 
Stedelijk Museum: Als stadsmuren konden spreken  

ZUTPHEN – Op 12 november 2022 is het precies 450 jaar 
geleden dat Zutphen in het centrum van de 
onafhankelijkheidsstrijd terecht kwam. Dieptepunt in die 
periode was de zogenaamde ‘Moort te Zutphen’ door de 
Spanjaarden op 12 november 1572. Ook in 1672, het 
Rampjaar, werd Zutphen weer bezet, nu door de Fransen. Dit 
jaar 350 jaar geleden. Beide gebeurtenissen zorgden voor 
grote stedenbouwkundige veranderingen in vestingstad 
Zutphen. Onze tentoonstelling zal de ontwikkeling van 

Zutphen als vestingstad laten zien. De tentoonstelling is te zien tot en met 8 januari 2023. Voor meer 
informatie bekijk de website.  
 

Museum aan de A: Welkom in 1672 

GRONINGEN - Wie is Bommen Berend en waarom vieren we 
ieder jaar het Groningens Ontzet? Reis mee naar het jaar 
1672 en neem een kijkje in het leven van Lammechien, Idris, 
Hinrick en Stijntien, vier eigenwijze tieners die in Groningen 
wonen. De vrienden maken van dichtbij het beleg door 
Bommen Berend mee; ze zien kogels vliegen en delen van de 
stad kapotgaan. Maar ondertussen gaat hun leven ook 
gewoon door. De expo is t/m 8 januari 2023 te bewonderen 
in Museum aan de A (voorgeen Noordelijk Scheepvaart 
museum) in Groningen. Voor meer info bekijk de website. 

Stadsmuseum Woerden: (on)peilbaar water  
 

WOERDEN - In deze tentoonstelling laten hedendaagse 
kunstenaars zich inspireren door de rol van het water in deze 
regio. Op de achtergrond wordt de historische context 
geschetst van de dubbele aanleiding voor deze 
tentoonstelling: 350 jaar Rampjaarherdenking en 700 jaar 
Grootwaterschap Woerden. Het gaat daarbij om WATER als 
verdedigingsmechanisme èn als bedreiging. Hoe de mensheid 
probeert het water te controleren en zelfs in te zetten als 
verdedigingswapen, zoals bij de Oude Hollandse Waterlinie in 

1672/1673. De expo is te bewonderen tot 5 maart 2023. Voor meer informatie bekijk de website. 

https://www.casteelsepoort.nl/wat-een-ramp-wageningen-en-het-rampjaar-1672/
https://museazutphen.nl/als-stadsmuren-konden-spreken/
https://museumaandea.nl/
https://www.stadsmuseumwoerden.nl/tentoonstellingen/on-peilbaar-water-8-hedendaagse-kunstenaars-over-de-relatie-tussen-mens-en-water-in-het-groene-hart


Platform rouleert Rampjaarexpositie langs 15 bibliotheken  

WOERDEN – Al bijna een half jaar lang rouleert het Platform 
Rampjaarherdenking een expositie langs 15 bibliotheken in 
Utrecht en Zuid-Holland. In november en december is de 
expositie te zien in de bibliotheek van Veenendaal (novem-
ber) en Hoograven/Utrecht (december), en in Museum 
Nieuwkoop (tot 17 november) en de bibliotheek van Leiden 
(vanaf 17 november). Voor meer informatie kunt u terecht 
op onze website. 

 
ANDERE ACTIVITEITEN IN HEEL NEDERLAND 

Nieuw boek over Noord-Brabant: Rampjaar of jubeljaar? 

RAVESTEIN - Ir. Jos Cuijpers van  de Zuiderwaterlinie presen-
teerde op 30 oktober in vestingstad Ravenstein  een unieke 
publicatie. Voor het eerst is het Brabantse perspectief op Het 
Rampjaar 1672 onderzocht en gebundeld in het boek ‘Ramp-
jaar of jubeljaar? Brabant in 1672’. Nu wordt duidelijk dat het 
Rampjaar nog meer nuances kent: Brabant droeg veel bij aan 
de verdediging van de protestantse Republiek, maar in katho-
lieke vrijstaten werd de bezetting door de Fransen als ware 
bevrijding gevierd. Het afschudden van het Hollandse juk was 
iets om over te jubelen. Het Rampjaar is daarmee een belang-
rijk fundament voor het Brabant van nu: de grens van boven 
en onder de rivieren, van harde en zachte G, van patat en 
friet, van protestanten en katholieken. De verhalen uit dit 
boek bieden nieuwe inzichten op een bekende geschiedenis 
en leren ons meer over het Brabant van vandaag. Klik hier 

voor meer informatie en om te bestellen bij Pictures Publishers. 

Cold-case onderzoek rond Rampjaar in Alphen aan den Rijn 

ALPHEN AAN DEN RIJN – De Historische Vereniging Alphen 
aan den Rijn publiceert dit jaar in het geschiedkundig tijd-
schrift De Viersprong een serie artikelen over het Rampjaar 
1672 - 1673 in en rond Alphen. De aanleiding voor deze serie 
is de opgraving van zes skeletten uit het Rampjaar. In vorige 
nulmmers staan verslagen van o.m. de vondsten, de resulta-
ten van het cold case-onderzoek, de aanleg van de Hollandse 
waterlinie en de bouw van fort 'Goutsche Sluijs'. Kortgeleden 

is het septembernummer uitgekomen met daarin o.m. het derde deel van deze artikelenserie: de re-
gionale zoektocht naar de doodsoorzaak van de gevonden slachtoffers, het Staatse leger achter de 
waterlinie, het hoofdkwartier van de Prins in ’t Huys te Kruydenberg te Zwammerdam en het bezoek 
van Michiel de Ruyter, met vrouw en kind te Zwammerdam… Zie de website van de Historische Ver-
eniging Alphen aan den Rijn voor het verkrijgen van losse nummers.  

  

https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
https://www.picturespublishers.nl/product/rampjaar-of-jubeljaar-brabant-in-1672-74/
https://www.histveralphenadrijn.nl/
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